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FEINA ESTIU Curs 2015/16 
2n ESO E 

Recordeu que cal lliurar la feina encomanada el dia de la prova extraordinària del mes de setembre. 
Les tasques indicades són obligatòries per a l’alumnat amb la matèria suspesa i opcionals per a 
l’alumnat amb la matèria aprovada. La feina encomanada de les matèries de Llengua Catalana, 
Llengua Castellana i Matemàtiques és obligatòria per a tot l’alumnat. 

 

                    
 

MATÈRIA:  
Anglès 
FEINA ENCOMANADA: 
Fer tots els exàmens que hi ha al llibre, tant els de vocabulari (Test 1, Test 2, Test 3) com els de gramàtica (Test 1, Test 2, 
Test 3) en la mateixa llibreta, copiant tots els enunciats i frases de l’examen. 
AVALUACIÓ: 
- Deures d´estiu: 40% 
- Prova setembre: 40% 
- Feina curs: 20% 

 
 

MATÈRIA: 
Ciències Naturals (2n ESO) 
FEINA ENCOMANADA: 
-Fer tots les activitats finals del temes que hem estudiat (temes 1,2,4,5,6,9,13), copiar els enunciats i respondre les 
preguntes en una llibreta. 
Recordeu que, a més a més, és obligatori portar la llibreta completa de la matèria que s'ha treballat durant el curs 
2015-2016. 
 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 50% 
-Prova setembre: 30% 
-Feina del curs: 20% 

 
MATÈRIA: 
Ciències Socials 
FEINA ENCOMANADA: 
Dossier qüestionari. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: Es valoraran fins un 25% de la nota final. És imprescindible la seva presentació per poder ser avaluat. 
-Prova setembre: Es valorarà fins un 25% de la nota final. 
-Feina del curs: Es valora fins un 50% de la nota final. 
 

 
MATÈRIA: 
Llengua Castellana 
FEINA ENCOMANADA: 

1. Recortar una noticia de un periódico o una revista, pegarla en la libreta y contestar las siguientes 
preguntas: 

a. Título de la noticia: 
b. Subtítulo de la noticia: 
c. Autor: 
d. Nombre del periódico o la revista: 
e. Fecha de la noticia: 
f. Escribir el significado del diccionario de 5 palabras que no hayas comprendido: 
g. Resumen de 4 ó 5 líneas de la noticia: 
h. Opinión personal de la noticia. Si te ha gustado o no y por qué: 

A més, podeu aprofitar la nostra pòpia app educativa (PICA’t) i repassar 
els continguts de totes les matèries d’una forma més divertida 
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i. Redacta una noticia parecida sobre algo que te haya pasado este verano 
2. Recorta y pega un anuncio de un periódico o una revista. Léelo y contesta: 

a. Producto que se anuncia: 
b. Frase o slogan que se repite en el anuncio: 
c. Escribe qué beneficios o cosas que promete si usas el producto: 
d. Escribe el significado de 2 palabras que no comprendas del anuncio: 
e. Describe y explica la fotografía o el dibujo del producto: 
f. Escribe qué opinas sobre este anuncio. Si te ha gustado o no y por qué: 
g. Redacta un anuncio parecido sobre un producto inventado por ti: 

3. Haz una lista de cinco programas de televisión o películas que hayas visto este verano y responde: 
a. Título del programa o película: 
b. Canal de la TV donde lo has visto: 
c. Explica en 2 o 3 líneas de qué va el programa o la película: 

Escribe tu opinión sobre el programa o película: Si te ha gustado o no y por qué. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 40% 
-Prova setembre: 40% 
-Feina del curs: 20% 
 

 
MATÈRIA: 
Llengua Catalana 
FEINA ENCOMANADA: 
ORTOGRAFIA: 
Fer 10 dictats ben corregits, amb el número de faltes. A sota: la correcció de les faltes repetides 5 vegades . Una frase, 
sense faltes, amb cada paraula errada ben escrita 
GRAMÀTICA: 
Anàlisi morfològica d’aquestes paraules: (Amb el llibret d’estudi petit): 
La casa    Algun paper 
Aquella noia   Tres gots  
Un noi    Aquest home 
La meva mare   Una sabata 
La peixateria   Espelma vermella 
El sofà    Carro nou 
Cadira vella   Els pantalons 
Cabells rossos   Jo canto 
Planta verda   Elles criden 
Nosaltres mengem  Pa amb xocolata 
 
Anàlisi sintàctica d’aquestes frases: 
La nena menja una poma 
La senyora està enfadada 
Aquell noi busca feina 
La casa estava cremada 
El gos de la veïna menja carn 
Nosaltres marxarem demà 
La camisa de la mare està bruta 
Anirem a la piscina demà 
Parlarà davant de tot el públic 
La Maria canta una cançó molt bonica 
 
EXPRESSIÓ ESCRITA: 
Escriure cinc contes d’un foli de tema lliure 
COMPRENSIÓ LECTORA: 
Llegir un llibre de català i fer la fitxa de lectura: ( Pots anar a la biblioteca) 
Títol 
Autor 
 Editorial 
Argument 
Personatges i  opinió personal 
AVALUACIÓ: 
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-Deures d’estiu:50 % 
-Prova setembre:30% 
-Feina del curs:20% 

 
 

MATÈRIA: 
Matemàtiques 
FEINA ENCOMANADA: 

Lliurar el dossier que trobareu a la llibreria estudiantil del centre. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:50% 
-Prova setembre:30% 
-Feina del curs:20% 
 

 
MATÈRIA: 
Educació Visual i Plàstica 
FEINA ENCOMANADA: 
Elaborar el dossier que trobaran a la Llibreria Estudiantil del centre i presentar les làmines fetes durant el curs totalment 
acabades. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:60% 
-Prova setembre:30% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Tecnologia 
FEINA ENCOMANADA: 

• Busca informació sobre els plàstics: d’on surten, com es fabriquen, tipus,…  
• Busca informació d’alguna mina de Catalunya: municipi on es trova, quin metall  producte treien, quin ús se li don a 

productes fabricats. 
• Informàtica. 

                   -Menú d’un restaurant 
                   -Horari 
                   -Escrit copiat d’un llibre insertant una imatge 
                   -Posa un titol utilitzant el WordArt 
                   -Ompla tot un full d’autorformes 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:50% 
-Prova setembre:40% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Educació Física 
FEINA ENCOMANADA: 
Resum dels temes: l’escalfament, condició física, béisbol i hoquei sala 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre: 60% 
  Prova física:   

-Test de Cooper (12’). 
-Força resistència abdominal (1’) 
-Flexibilitat de tronc. 
-Test dels steps (1’) 

-Feina del curs:20% 
 

 


